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Vuonna 2014 Suomen sääksikannan seuranta, joka perustuu rengastajien vapaaehtoistyöhön, jatkui osapuilleen samalla tehokkuudella kuin aiemmin. Sääksien kaukoseurantaan valjastettiin yhdeksän uutta
yksilöä GPS/GSM-lähettimiä käyttäen. Portugalin sääksikantaa elvytettiin kuudella
uudella suomalaisella yksilöllä. Sen lisäksi,
että raportoin mainittujen projektien tuloksia vuodelta 2014, kerron lyhyesti maailman koululaisille suunnatusta sääksiprojektista (WOW – World Osprey Week).

Sääksivuosi 2014
Ennätysmäärä asuttuja
sääksireviireitä
Sääksiseurannan mukaan Suomen sääksikanta on tasaisesti voimistunut viimeisten
neljän vuosikymmenen aikana (kuva 1).
Vuonna 2014 rekisteröitiin asutuiksi kaikkiaan 1202 sääksireviiriä eli enemmän kuin
koskaan aikaisemmin. Munapesiä löydettiin 942 eli kolmanneksi eniten (vuonna
2013 munapesien määrä oli 958 ja 951
vuonna 2010). Myös poikasia tuottaneiden
pesien yhteismäärä 856 oli seurantajakson
kolmanneksi paras (892 vuonna 2013 ja
860 vuonna 2012).

Kuva 1. Havaittujen
sääksenpesien lukumäärät Suomessa 1971–
2014. Mustat neliöt =
asutut reviirit, siniset kolmiot = munapesät, punaiset pisteet = poikaspesät.
Fig. 1. Number of occupied territories (black
squares), active nests
(blue triangles) and successful nests (red dots)
of Finnish Ospreys recorded in 1971–2014.
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Vuoden 2010 raportissa (Saurola 2011)
arvioin Suomen sääksikannan suuruudeksi
vähintään 1300 asuttua reviiriä. Lähiaikoina arviota on korjattava ylöspäin.
Vanhaan läänijakoon pohjautuneessa
alueellisessa vertailussa, jossa Ahvenanmaa ei aineiston satunnaisuuden ja vähäisyyden vuoksi ollut mukana, paljastui, että
vuosi 2014 kuuluu reviirikohtaisessa tarkastelussa seitsemässä läänissä neljän parhaimman vuoden joukkoon. Läänit, joissa
vuosi 2014 ei kuulunut neljän parhaimman
vuoden joukkoon, olivat (sulkeissa sijoitus):
Hämeen lääni (12.), Lapin lääni (18.), Turun ja Porin lääni (25.) ja Uudenmaan lääni (34.). Poikaspesien määrään perustuvassa tarkastelussa vuosi 2014 kuuluu yhdeksässä läänissä kuuden parhaimman vuoden joukkoon. Ulkopuolelle jäävät vain
Uudenmaan lääni (34.) ja Lapin lääni (21.).
Sääksikanta on siis voimistunut hyvin
tasaisesti koko maassa. Harvat poikkeukset
ovat ainakin osittain havaintotehon vaihtelusta johtuvaa harhaa. Voimistuvan merikotkakannan aiheuttama kilpailu pesäpaikoista ja saaliskalojen rosvous ovat kuitenkin osaltaan vaikuttaneet sääksikannan
taantumiseen joillakin rannikkoalueilla.
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Seurantajakson (toiseksi)
aikaisin vuosi
Koko maan yhdistetyn aineiston mukaan
sääksipoikueen vanhimman poikasen kuoriutumispäivän keskiarvo vuonna 2014 oli
6. kesäkuuta. Yhtä aikaisin (tai tarkkaan ottaen laskennallisesti hieman aikaisemmin)
sääksen poikaset ovat kuoriutuneet vain
vuonna 1990, jolloin tarkaksi keskiarvoksi
saatiin 6,1 (kesäkuuta), kun vuonna 2014

vastaava lukema oli 6,4. Aiemmin olen raportoinut, että sääksen pesintä on aikaistunut noin vuorokauden kymmenessä vuodessa ja että sääksen pesinnän aloitus on
ollut vahvasti korreloitunut jäänlähtöön
(Saurola 1997, 2005 ja 2009).
Maan eteläpuoliskon läänien osalta
kuoriutumispäivien keskiarvojen vaihteluväli oli vuonna 2014 vain neljä vuorokautta. Sen sijaan Oulun läänissä sääksenpojat
kuoriutuivat 11 ja Lapin läänissä 14 vuorokautta myöhemmin kuin Uudenmaan läänissä (kuva 2).
Alueellisessa tarkastelussa kävi ilmi, että
vuosi 2014 oli 2–5 vuorokautta aikaisempi
kuin jakson 1971–2010 kokonaiskeskiarvo
(kuva 2). Kahdeksassa läänissä vuosi 2014
sijoittui koko 44 vuoden seurantajakson
kolmen aikaisimman vuoden joukkoon.
Uudenmaan läänissä vuoden 2014 sijoitus
oli pesinnän aikaisuuden suhteen 5., Oulun läänissä 8. ja Kymen läänissä 12.

Keskimääräinen pesimätulos

Kuva 2. Alueittaiset sääksenpoikasten keskimääräiset kuoriutumispäivät vuonna 2014
(kursivoidut ylemmät luvut) ja vuoden 2014
keskimääräisten kuoriutumispäivien poikkeamat jakson 1971–2010 keskimääräisistä
kuoriutumispäivistä vuorokausina (lihavoidut
alemmat luvut). Aluejako vanhan läänijaon
mukainen.
Fig. 2. Average annual hatching dates by regions (old provincial division) of Finnish Ospreys in 2014 (upper figures in italics) and
the deviations (in days; lower figures in bold)
of the average hatching dates in 2014 from
the long-term means 1971–2010.
Kuva 3. Sääksen keskimääräinen pesimistulos
koko Suomessa 1971–
2014. Mustat neliöt =
poikasia / asuttu reviiri,
siniset kolmiot = poikasia / munapesä, punaiset pisteet = poikasia /
poikaspesä.
Fig. 2. Average productivity of the Finnish Ospreys in 1971–2014.
Black square = nestlings / occupied territory, blue triangle = nestlings / active nest, red
dot = nestlings / successful nest.
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Vuonna 2014 sääksen pesimätulos oli
koko maan aineiston mukaan laskettuna ja
koko 44 vuoden seurantajakson tuloksiin
suhteutettuna keskimääräinen: 1,57 poikasta asuttua reviiriä, 1,98 poikasta munapesää ja 2,19 poikasta poikaspesää kohti
(kuva 3). Jos sen sijaan tarkastellaan vain
jakson jälkipuoliskoa, vuosi 2014 osoittautuu selvästi keskimääräistä kehnommaksi.
Vuoden 1989 jälkeen reviiriä kohti laskettu
tulos on ollut huonompi vain vuosina 1995
ja 1996 ja munapesää kohti laskettuna lisäksi vuosina 2009 ja 2010. Poikaspesää
kohti laskettu tulos eli poikuekoko on ollut
pienempi kuin vuonna 2014 edellä mainittujen vuosien lisäksi vuosina 2003–2005,
2008 ja 2012.
Pesimätulos vaihteli jonkin verran alueellisesti (kuva 4). Parhaimmat reviirikohtaiset tulokset saavutettiin Hämeen ja Kes-

ki-Suomen lääneissä ja huonoimmat Pohjois-Karjalan, Lapin, Kuopion ja Oulun
lääneissä. Keskimääräiset poikuekoot olivat suurimmat Hämeen ja Vaasan lääneissä sekä pienimmät Kuopion ja Pohjois-Karjalan lääneissä.
Kokonaisuudessaan Suomen sääksikannan pesimistulos on ollut 1980-luvun puolivälistä alkaen erittäin hyvällä tasolla.

Kaukoseuranta
Yhdeksän uutta sääkseä
kaukoseurantaan
Suomalaisten sääksien kaukoseuranta jatkui. Vuonna 2014 seurannassa oli alun
perin mukana kymmenen sääkseä, joista
Heikki-koiraalle oli kiinnitetty satelliittilähetin jo kesällä 2013. Seurannassa olevien
yksilöiden syys- ja kevätmuuton vaiheista on pidetty yksityiskohtaista päiväkirjaa
Luonnontieteellisen keskusmuseon kotisivuilla suomeksi ja englanniksi: http://
www.luomus.fi/fi/satelliittisaakset ja http://
www.luomus.fi/en/finnish-satellite-ospreys.
Tässä kirjoituksessa keskityn antamaan
yleiskuvan seurannassa olleiden yksilöiden
syys- ja kevätmuutosta. Tarkemmat muuttoaineiston analyysit ja pesimä- ja talvikauden aineiston käsittely jäävät tämän artikkelin ulkopuolelle.

Kuva 4. Sääksen keskimääräinen pesimistulos alueittain vuonna 2014. Ylemmät luvut =
poikasia / asuttu reviiri, alemmat luvut = poikasia / poikaspesä. Aluejako vanhan läänijaon mukainen.
Fig. 4. Average productivity of the Finnish
Ospreys by regions (old provincial division)
in 2014. Upper figures = nestlings per occupied territory, lower figures = nestlings per
successful nest.

Uhanalaiset lajit

Sääksen pesällä ”ei seinät himmennä”. Harri Koskinen rakentaa tekopesää Kanta-Hämeessä. Risto Mattila

Kulttuurirahasto myönsi keväällä 2014
Sääksisäätiölle apurahan, jonka turvin säätiö hankki kuusi uutta aurinkopaneelilla toimivaa amerikkalaisen Microwaven
valmistamaa 30 gramman painoista GPS/
GSM lähetintä, jotka hakemuksen mukaisesti kiinnitettiin kahden sääksiperheen jäsenille. Säätiön työryhmä Ilmari Häkkinen,
Juhani Koivu ja Harri Koskinen kiinnitti
17.7. lähettimen Rengossa sijaitsevan pesän Ilpo-koiraalle ja Helena-naaraalle sekä
16.8. saman pesän Birgit-lentopoikaselle.
Utsjoella sijaitsevalla pesällä lähettimet
valjastettiin vastaavasti 26.7. Tero-koiraalle ja Seija-naaraalle sekä 29.8. Agle-lentopoikaselle. Lapissa kenttätyöhön osallistuivat Harri Koskinen, Tero Niskanen, Ilmari
Häkkinen, Joona Koskinen, Atte Laaka ja
Seppo Vepsä.
Sääksisäätiön toimesta kiinnitettyjen
lähettimien lisäksi suomalaisille sääksille
valjastettiin kolme muuta lähetintä kesällä
2014. Raimo Uusitalon johtama paikallis-

ten liikeyritysten tukema Satakunnan sääksiryhmä ripusti puolalaisen Ecotonen valmistaman GPS/GSM lähettimen Eurajoella
pesineelle Samu-koiraalle. Vesa Hyyryläisen johtama Kainuun työryhmä puolestaan
asensi Metsähallituksen rahoituksella hankitut Ecotonen GPS/GSM lähettimet Hyrynsalmella pesineelle Jaska-koiraalle sekä
sen Onerva-lentopoikaselle, johon yhteys
kuitenkin katkesi heti syysmuuton alkuvaiheessa.

Uskomaton määrä paikannuksia –
mutta kärsivällisyyttä vaaditaan!
Microwaven GPS/GSM lähettimet ottavat paikannuksia koko ajan niin tiheään
kuin lähettimen akun varaustila sallii. Tämän seurauksena paikannuksia saattaa
kertyä uskomaton määrä. Esimerkiksi Teron 63 vuorokauden ja 10636 kilometrin
pituisesta syysmuutosta saatiin kaikkiaan
12838 paikannusta eli keskimäärin 204
paikannusta vuorokaudessa eli 8 paikan-

nusta tunnissa ja keskimäärin 830 metrin
välein! Tero viipyi talvehtimispaikallaan 4
kuukautta ja 7 päivää, jona aikana lähetin
tallensi kaikkiaan 38757 paikannusta eli
287 paikannusta vuorokaudessa ja rekisteröi yhteensä vain 1321 lentokilometriä. Teron kevätmuutosta, johon kului 44 vuorokautta ja 10255 kilometriä, lähetin tallensi 10229 paikannusta eli 232 paikannusta
vuorokaudessa.
Muista Microwaven lähettimillä varustetuista yksilöistä syysmuuton, talven
ja kevätmuuton aikana saatujen paikannusmäärien vuorokausikeskiarvot olivat:
Seija 223/184/248, Ilpo 243/101/375, Helena 196/8/166 ja Birgit 84/-/-. Koska akun
lataustila heikkenee pimeässä, yöllä paikannuksia otetaan harvemmin kuin päivällä. Tämän seurauksena päivällä, jolloin
sääkset lähes yksinomaan ovat liikkeellä,
paikannuksia on kertynyt paljon tiheämmin kuin yllä olevat vuorokausiluvut osoittavat. Tästä puolestaan seuraa, että muutLINNUT-VUOSIKIRJA 2014
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ja vain silloin, kun ne ovat kyseisen operaattorin verkon sisällä. Verkon ulkopuolella ollessaan lähettimet tekevät paikannuksia ja tallentavat ne muistinsa, mutta lähettävät tietopaketit eteenpäin vasta, kun ovat
päässeet takaisin GSM-verkon piiriin.
Joskus tietojen saanti saattaa kestää kuukausia. Ilpo-sääksi oli täysin ”pimennossa”
13.10.2014–26.2.2015 ja vasta 15.3.2015
saatiin selville, kuinka Ilpon syysmuutto oli jatkunut 14.10.2014 jälkeen! Helenan täydellinen uutispimennys kesti jakson
10.10.2014–24.3.2015 ja vasta 29.3.2015
saatiin lopulta selville, kuinka Helenan
syysmuutto jatkui 9.10.2014 jälkeen. Seijan syysmuuton lopun ja talven tietoja oli
odotettava lähes 5 kuukautta (5.10.2014–
2.4.2015) ja vasta 20.4.2015 saatiin viimeiset puuttuvat tiedot Seijan syysmuuton
loppuvaiheesta. Tero talvehti Keniassa ja oli
koko talven GSM-verkon piirissä, mutta Venäjän halki muuttaessaan aika ajoin hetken
pimennossa.
Kuva 5. Sääksikoiras ”Heikin” keskeytyneestä syysmuutosta 2014 satelliittiseurannan avulla saadut tarkat GPS-paikannukset
(tumman siniset kolmiot). Kuvaan on lisäksi piirretty syksyn 2013 reitti (vaalean siniset
pienet kolmiot) pesimäalueelta Lapista (punainen ympyrä) Mosambikissa sijaitsevalle
talvehtimisalueelle (musta neliö) ja kevään
2014 reitti (vaalean punaiset pienet kolmiot)
takaisin pesimäalueelle Lappiin.
Fig. 5. Interrupted autumn migration route in
2014 (dark blue triangles) from the breeding
area in Lapland (red circle) towards the wintering area in Mozambique (black square)
of the Osprey male“Heikki” tracked by the
Argos-GPS satellite transmitter. In addition,
the migration routes of Heikki in the autumn
2013 (smaller light blue triangles) and spring
2014 (smaller light red triangles) are indicated.

toreitit piirtyvät kartoilla lähes yhtenäisinä
pallukkaviivoina, vaikka kaikki paikannukset on tosiasiassa piirretty erillisillä symboleilla.
Ecotonen lähettimien toimintaa voidaan
säädellä ”lennossa” eli ne voidaan tilanteen mukaan säätää ottamaan paikannuksia halutulla tiheydellä, mutta ei tiheämmin kuin kerran puolessa tunnissa. Samun
paikannuksia otettiin syysmuuton aikana
keskimäärin 8 kertaa vuorokaudessa ja kevätmuuton aikana 9 kertaa vuorokaudessa.
Jaskan vastaavat vuorokausikeskiarvot olivat 8 ja 38.
GSM-verkkoon perustuvat ja aurinkopaneelin voimalla toimivat lähettimet pystyvät keräämään valtavan määrän paikannuksia. Niiden ainoa heikkous on, että lähettimet pystyvät lähettämään tietopakette-
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Heikki-sääksen syysmuutto
katkesi Sudaniin
Heikki-sääksen pesällä pesintä alkoi normaalisti kesällä 2014. Kun reviirin tarkastuksesta
vastaava Heikki Kainulainen meni 30.7. rengastamaan poikaset, kävi ilmi, että pesintä
oli epäonnistunut jo haudontavaiheessa, sillä
aikuiset olivat poissa ja pesäpuun alla ei ollut lainkaan poikasten ulosteroiskeita. Kesän
2014 aikana Heikistä saadut paikannukset
kattoivat jokseenkin saman saalistusalueen
kuin kesällä 2013.
Syysmuutto 2014. Heikin muutto alkoi 4.9. eli kaksi ja puoli viikkoa aikaisemmin kuin edellisenä syksynä, jolloin sillä oli
poikaset huolehdittavanaan. Syksyllä 2013
Heikki suuntasi kohti lounasta, lensi Ahvenanmaan yli ja keskellä Itämerta, josta jatkoi
itäiseen Puolaan (kuva 5). Syksyllä 2014 se
sen sijaan otti alkuun suunnan kohti kaakkoa,
kääntyi sitten etelään ja vietti 6.9. ja 7.9. välisen yön Karjalan kannaksella, jolloin sen reitti kulki yli 500 km syksyn 2013 reittiä idempänä.
Kannakselta Heikki jatkoi Inkerinmaan
läpi Valko-Venäjälle alueelle, jonka läpi se
keväällä oli palannut kohti Pohjolaa. Romaniasta eteenpäin Heikin syys- ja kevätreitit
kulkivat hyvin lähellä toisiaan, mutta valitettavasti syksyllä 2014 Heikin lähetin toimi
niin puutteellisesti, että Välimeren ylityksestä
ei saatu täsmällistä kuvaa. Ensimmäiset havainnot Egyptistä tulivat Suezin kanavan itärannalta syyskuun 19. ja 20. päivän välisenä
yönä. Täydennettyään 18 vuorokautta energiavarastojaan Suezilla täsmälleen samalla
alueella, jossa se piti tankkaustauon myös
4.–17.10.2013, Heikki lähti 9.10. jatkamaan
muuttoaan. Viimeiset paikannukset Heikistä
saatiin 17.10. Sudanista alueelta, jonne se oli
jo 13.10. asettunut yöpymään.
Kesäkuussa 2015 Heikki Kainulainen totesi Heikin pesän asutuksi. Pesältä lähti Tarja-

naaras ja paikalla oli myös koiras, josta otetuista kuvista ei antennia näkynyt. Voidaan
siis pitää jokseenkin varmana, että Heikki
menehtyi tuntemattomasta syystä syysmuutollaan 2014 Sudanissa.

Rengon sääksiperheen Helena-naaras
odotti keväällä puolisoaan 11 päivää!
Syysmuutto 2014. Rengon sääksiperheen
Helena-naaras jätti lentopoikasten ruokinnan
puolisonsa Ilpon vastuulle jo 12.8. Helena
ylitti puoliltapäivin Suomenlahden lentämällä
Helsingin länsireunalta Lahemaan kansallispuistoon Virossa (kuva 6). Täältä matka jatkui
verkkaisesti Koillis-Liettuaan, johon Helena
pysähtyi 18.–21.8. Seuraava tankkaus oli vuorossa 26.8.–7.9. Ukrainassa aivan Puolan rajan tuntumassa. Ylitettyään Unkarin ja Romanian rajaseudun, Pohjois-Serbian ja BosniaHerzegovinan kaakkoisnurkan Helena saapui
11.9. iltapäivällä Kroatian rannikolle. Adrianmeren ylitettyään Helena lensi poikki Italian
ja suoraan yli Tyrrhenian meren Sisiliaan.
Helena lähti 14.9. kello 11.46 paikallista kesäaikaa ylittämään Välimerta. Reitti kulki Maltan ja Lampedusan puolestavälistä ja

Kuva 6. Rengossa kesällä 2014 GPS/GSMlähettimillä varustetun sääksipariskunnan
muuttoreitit (= GPS-paikannukset) pesimäpaikalta (punainen ympyrä) talvehtimispaikoille Guineassa ja Nigeriassa (siniset neliöt).
Ilpo-koiraan reitti syksyllä 2014 on merkitty
tumman sinisillä kolmioilla (n = 10,952) ja
keväällä 2015 tumman punaisilla kolmioilla
(n = 9,756). Helena-naaraan vastaavat reitit
on merkitty vaalean sinisillä (n = 12 333) ja
vaalean punaisilla (n = 5 149) symboleilla.
Fig. 6. Migration routes of a breeding pair of
the Osprey equipped with GPS/GSM transmitters in Renko, southern Finland (red circle) to the wintering areas in Guinea and
Nigeria (blue squares). The route of “Ilpo”,
the male in the autumn 2014 is indicated
by dark blue triangles (n = 10,952) and in
the spring 2015 by dark red triangles (n =
9,756). The corresponding routes of “Helena”, the female are indicated by light blue (n
= 12,333) and light red (n = 5,149) symbols.
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Helena joutui odottamaan puolisoaan ilpoa peräti 11 päivää, sillä ilpo palasi vasta
24.4. illalla. odotusaikana Helena oleskeli
pesällään, mutta vieraili useita kertoja ainakin kahdella, noin 7 km ja yli 20 km päässä
sijaitsevalla naapuripesällä.
Syksyllä Helenan muutto kesti 63 vuorokautta ja lentomatkaa rekisteröitiin paluuperineen kaikkiaan 9957 km eli Helena lensi
keskimäärin 158 km/d, kun mukaan lasketaan kaikki tankkausalueilla tapahtuneet kalastusmatkatkin. keväällä muutto sujui puolta lyhemmässä ajassa, vertailuluvut olivat: 31
vuorokautta, 7362 km ja 237 km/d.

Times of Malta uutisoi 31.3.2015 Helena-sääksen yöpymisestä Cominon suojelualueella.
päättyi kello 20.30 meren sylissä olevaan pisteeseen, joka sijaitsee 16 km tunisian rannikon ulkopuolella, mutta jossa ei Googlen kartalla näy mitään luotoa tai vastaavaa. oliko
kyseessä poiju, ajopuu vai laiva? merimatkan
pituus oli 510 km, joten Helena ylitti Välimeren pääosaksi valoisassa ja hyvässä myötäleessä 48 km/h keskinopeudella.
Saavuttuaan tunisiaan Helena lensi hieman yllättäen rantaviivan suuntaisesti mutkitellen kohti luodetta ja päätyi 17.9. keskellä
tunisiaa sijaitsevalle Sidi Saad’in tekoaltaalle,
josta se lähti ylittämään Saharaa vasta 28.9.
eli 11 vuorokauden kuluttua. Helenan reitti
kulki ensin lounaaseen ja kääntyi sitten suoraan etelään halki Algerian, malin itäosan,
nigerin ja Burkina Fason rajaseudun ja togon
kautta Ghanaan, josta reitti jatkui rannikkoa
pitkin itään nigeriaan.
Helena saapui 13.10. talvehtimisalueelleen, joka sijaitsi niger-joen suiston länsipuolella noin 100 km päässä Guineanlahden
rannikosta. Helena vietti talven noin 30 km²
laajuisella alueella, josta se teki joitakin kalastusmatkoja 20 km päähän niger-joen pääväylälle.
Kevätmuutto 2015. Helenan kevätmuutto
alkoi 16.3. aamulla. kevätmuuton reitti halki
nigerian, nigerin ja itäisen Algerian tunisian rannikolle kulki suurimman osan matkasta noin 700–750 km idempänä kuin syksyn
reitti. Helena aloitti Välimeren ylityksen 26.3.

kello 8.19 tunisian rannikolta vain muutaman
kilometrin päässä paikasta, johon se syksyllä rantautui, ja lensi kaksi kolmasosaa merimatkasta lähellä syksyn reittiä. tämän jälkeen
Helena muutti suunnan koilliseen ja pysähtyi yöksi maltan pääsaaren ja Gozon välissä
sijaitsevalle pienelle luonnonsuojelualueeksi
rauhoitetulle Cominon saarelle, mikä noteerattiin paikallisessa päälehdessä. ennen siirtymistään Cominolle Helena laskeutui Gozolle
noin kello 16.30, joten noin 422 km merimatkaan kului 8,2 tuntia. Helenan keskimääräinen matkanopeus meren yllä oli 51 km/h
eli lentomatka taittui jälleen hyvässä myötätuulessa.
maltalta Helena lensi Sisilian kaakkoisnurkkaan ja itärannikkoa seuraten petolinnuille vaarallisen messinan salmen kautta
Calabriaan. italian ja Adrianmeren ylityksen
ajan Helenan muuttoreitit olivat taas 100–
200 km etäisyydellä toisistaan, kunnes kohtasivat jälleen Bosnia-Hertzegovinassa, jonka
jälkeen reitit kulkivat halki keski-euroopan
vain muutaman kymmenen kilometrin eli näköetäisyyden päässä toisistaan. Helena piti
31.3.–10.4. kymmenen vuorokauden pituisen tankkaustauon Serbiassa. Helena saapui
13.4. illalla Lopen Luutasuolle lennettyään
14,5 tuntia ja 575 km Latvian Väinänlinnan
(Daugapils) lähistöllä sijainneelta edelliseltä yöpymispaikaltaan. Seuraavana aamuna
(14.4.) satelliitti tavoitti Helenan pesältään.

Rengon sääksiperheen Ilpo-koiras
ylitti Välimeren omaperäisesti
Syysmuutto 2014. ilpo aloitti syysmuuton
3.9. aamupäivällä, neljä päivää huoltamansa lentopoikasen Birgitin (ks. alla) lähdön
jälkeen. Se lensi Porkkalanniemeltä yli Suomenlahden ja ehti yöksi tallinnan ja tarton
puoliväliin noin 220 km päivämatkan jälkeen (kuva 6). Virosta ilpo jatkoi halki Latvian, Liettuan, kaliningradin ja Puolan ja ylitti
9.9. tšekin rajan. ilpo kierteli tšekissä syyskuun 23. päivään saakka, jonka jälkeen se
lähti jatkamaan kohti lounasta ja lensi 24.9.
yli Alppien.
Seuraava 24.9. ilposta saadun neljän paikannuksen aikasarja kertoo, kuinka uskomattoman tarkasti nykyisten paikannuslaitteiden
avulla muuttolintujen matkantekoa pystytään
parhaassa tapauksessa seuraamaan. itävallan
rajan ylitettyään ilpo otti korkeutta paikassa,
jonka korkeus merenpinnasta oli 1540 metriä, seuraavasti. kello 11.59.22 (paikallista
kesäaikaa) ilpon korkeus merenpinnasta oli
1739 m, kello 12.00.24 korkeus oli 1829 m,
kello 12.01.27 korkeus oli 1910 m ja kello
12.02.25 korkeus oli 1989 m. eli ilpo lisäsi
lentokorkeuttaan kolmen minuutin ja kolmen sekunnin pituisella kaarroksellaan 250
metriä! esimerkki osoittaa, että ilpon ja myös
muiden Microwaven GPS/GSm-lähettimellä
varustettujen yksilöiden muuton teknisestä
suorituksesta voidaan tehdä lukematon määrä vastaavia yksityiskohtiin pureutuvia mikrotarkasteluita.
ilpo noudatti Välimeren ylityksessä muihin suomalaissääksiin verrattuna omaperäistä
kolmivaiheista strategiaa, johon ei sisältynyt
lainkaan yömuuttoa. Se lähti 28.9. aamulla
liikkeelle toscanan länsirajalta, lensi elban
yli Luoteis-Sardiniaan, jossa yöpyi 366 km ja
9 tunnin 40 minuutin päivämatkan jälkeen
(kuva 6). Seuraavana päivänä se lensi 400
km ja 9 tuntia 33 minuuttia länsilounaaseen
ja yöpyi menorcalla. Sen jälkeen oli vuorossa 442 km pituinen kolmas vaihe mallorcan
eteläpuolella sijaitsevan Cabreran kautta Algerian rannikolle.
ilpo jatkoi Algerian rannikolta suoraviivaisesti kohti lounasta halki läntisen Algerian, yli
malin länsinurkan ja mauretanian kaakkoiskulman Senegalin, Guinea-Bissaun ja Guinean rajapyykille, josta edelleen lopulliselle
talvehtimispaikalle Guinean konkouré-joen
suistoon.
Kevätmuutto 2015. tiheään tapahtuneiden tarkkojen GPS-paikannusten pohjalta
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voidaan sanoa lähes sekunnilleen, että Ilpon
kevätmuutto alkoi 30.3.2015 kello 12.18.45
(GMT)! Mauretanian rajalle saavuttuaan Ilpo
alkoi ajautua voimakkaasti länteen syksyiseltä lähes viivasuoralta reitiltään. Suurimmillaan etäisyys syksyn reittiin oli noin 800 km
(kuva 6).
Lennettyään 10.4. Välimeren rannikon
suuntaisesti noin 250 km Ilpo lähti kello
15.03 (GMT) ylittämään Välimerta ja laskeutui seuraavana aamuna noin kello 5.30 14,5
tunnin ja 584 km pituisen, lähes kokonaan
yöllisen merimatkan jälkeen Sardinian luoteisnipukkaan. Tämän jälkeen Ilpon paluureitti noudatti suurin piirtein syysmuuton reittiä.
Ilpo ylitti Suomenlahden ja palasi pesälleen
24.4. illalla lennettyään 501 km edelliseltä
yöpymispaikaltaan Keski-Latviassa.
Ilpo käytti syysmuuttoon 45 vuorokautta
ja lensi kaikkine mutkineen 8645 kilometriä
eli keskimäärin 192 km/d. Keväällä vastaavat
lukemat olivat 26 vuorokautta, 8096 km ja
311 km/d.

Rengon sääksiperheen Birgit-poikanen
viipyi pitkään Alankomaissa
– piilossa bongareilta!
Syysmuutto 2014. Ilpon ja Helenan poikanen
Birgit aloitti syysmuuttonsa 30.8., jolloin sen
kuoriutumisesta oli kulunut 12 viikkoa ja 2
päivää. Birgit lähti muuttamaan läntisempää
reittiä kuin vanhempansa (kuva 7). Yövyttyään Muhun saarella Viron länsirannikolla se
lensi 31.8. suurimmaksi osaksi keskellä Itämerta 16 tunnin ja 15 minuutin aikana 693
km eli keskimäärin 43 km/h ja asettui yöpymään Bornholmin saarelle. Sieltä Birgitin
matka jatkui Tanskan salmien yli SchleswigHolsteinin rannikolle, josta se suuntasi suoraan Pohjanmerelle kohti Helgolandin lintuasemasaarta, jonka ohitettuaan se alkoi vähitellen kaartaa kohti Alankomaiden rannikkoa.
Birgit viihtyi Alankomaissa IJsselmeerin koillis- ja itäpuolella peräti kuukauden ja 18 päivää
(2.9–20.10.) – silti vain muutama hollantilainen
lintuharrastaja onnistui näkemään sen!
Valitettavasti lähettimen jänniteongelmien
vuoksi Birgitin reitistä läpi Saksan ja Sveitsin ei
saatu tarkempia tietoja, mikä erottuu vain suorana viivana kuvassa 7. Vasta 24.10. tullut paikannus kertoi Birgitin ottaneen kurssin kohti
etelää ja ylittäneen Sveitsin ja Italian rajan.
Seuraavana päivänä (25.10.) aikana Birgit aloitti varsinaisen matkalennon noin kello
12.50 (GMT). ja lähti noin kello 14.30 ylittämään Välimerta. Kello 0.39 Birgit lensi keskellä Välimerta, 119 km suoraan länteen Sardinian luoteisnipukasta. Birgit suunnisti hyvin suoraviivaisesti yli Välimeren (kuva 7) ja
saapui Algerian rannikolle 26.10. klo 13.20.
Birgit ei kuitenkaan pysähtynyt, vaan jatkoi
lentoaan mantereen yllä kello 16.20 saakka.
Birgit lensi yhtäjaksoisesti 27,5 tuntia ja noin
986 km, josta avomerellä 850 km ja 23 tuntia. Birgitin keskimääräinen etenemisnopeus
oli tuolloin noin 37 km/h.
Yövyttyään Birgit lähti heti ylittämään Saharaa, mutta kännykkäverkon ulottumattomissa, joten pitkään aikaan Birgitistä ei saatu
lainkaan havaintoja. Kun Birgit vihdoin palasi kännykkäverkon piiriin, täydellinen paikan-
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Kuva 7. Rengossa kesällä 2014 GPS/GSM-lähettimellä varustetun Ilpon ja Helenan Birgitlentopoikasen syysmuuton reitti (= GPS-paikannukset, siniset kolmiot, n = 7 045) pesäpaikalta (punainen ympyrä) Senegaliin (sininen neliö).
Fig. 7. Migration route (blue triangles, n =
7,045) of “Birgit”, a juvenile Osprey, offspring of Ilpo and Helena equipped with a
GPS/GSM transmitter in Renko, southern
Finland (red circle) to Senegal (blue square).
nusten sarja ryöpsähti tutkimuksen käyttöön
ja paljasti Birgitin lentäneen ensin Algerian
länsirajan suuntaisesti hyvin suoraviivaisesti
kohti lounasta Mauritanian ja Länsi-Saharan
rajalle, jossa se kääntyi hetkeksi etelälounaaseen ja lopulta takaisin lounaaseen. Birgit ylitti Senegalin rajan 7.11. illansuussa 12 vuorokauden ja karkeasti arvioiden 3400 matkakilometrin jälkeen. Kierreltyään sisämaassa
Birgit saapui 10.11. Atlantin ja Senegal-joen
väliselle kannakselle, josta saatiin 21.11. ainakin toistaiseksi viimeiset paikannukset Birgitistä.
Birgitin matkaan Rengosta Senegal-joen
suistoon kului 73 vuorokautta ja kertyi kaikkineen 8443 lentokilometriä, joten Birgit lensi koko syysmuuton aikana keskimäärin 116
km/d.

Utsjoen sääksiperheen Seija-naaraan pitkä
etappi: 42 tuntia ja 2410 kilometriä
Syysmuutto 2014. Seija poistui pesänsä lähiympäristöstä ja jätti poikaset kokonaan Teron
hoidettaviksi 21.8., jonka jälkeen se kierteli
melko laajalla alueella noin parikymmentä
kilometriä pesältä etelään. Seijan syysmuutto
alkoi aamupäivällä 29.8., jolloin Seija eteni
päivän aikana 227 km ja jäi yöksi Sodankylän lounaispuolelle (kuva 8). Seija ylitti valtakunnanrajan Svetogorskin voimalan kohdalla
4.9. aamupäivällä noin 980 lentokilometrin
ja kuuden matkapäivän jälkeen, joten Suomen alueella Seija eteni keskimäärin 163 km/
vrk. Lennettyään Karjalan kannaksen ja Suomenlahden pohjukan yli Seija alkoi tasaisesti
kaartaa kohti lounasta ja lensi Valko-Venäjän

halki itäiseen Puolaan. Seija oleskeli 14.–
26.9. kalankasvattamoalueella, joka sijaitsee
180 km luoteeseen Krakovasta.
Seija ylitti Välimeren suomalaisille sääksille tyypilliseen suoraviivaiseen ja hullunrohkealta vaikuttavaan tapaan (kuva 8). Seija lähti
liikkeelle Unkarissa sijainneelta yöpymispaikaltaan 27.9. kello 4.41 (GMT), lähti ylittämään Adrianmerta kello 18.35, ohitti Italian
saappaan kantapään kello 21.21, lensi 28.9.
kello 4.56 keskellä Välimerta alueella, joka sijaitsee runsaat 200 km Maltalta suoraan itään,
saavutti kello12.40 Libyan rannikon 1163 km
merimatkan jälkeen, mutta jatkoi vielä 503
km sisämaahan ja asettui yöpymään hiekkaaavikolle noin kello 22.46 (GMT) eli säkkipimeässä! Kaikkiaan Seija oli lennossa noin 42
tuntia, jona aikana se lensi 2410 km keskinopeudella 56 kilometriä tunnissa.
Libyan rannikolta Seija jatkoi kaartaen
kohti lounasta ensin Algerian kaakkoiskulman yli ja sitten Nigerin ja Malin rajaa sivuten Burkina Fasoon. Seija saapui 9.10. lopulliselle talvehtimisalueelleen, joka sijaitsi Norsunluurannikolla noin 200 km päässä Guinean lahden rantaviivasta.
Kevätmuutto 2015. Seijan kevätmuutto alkoi 30.3. iltapäivällä. Keväällä Seijan muuttoreitti Norsunluurannikolta Välimeren rannikolle halki Burkina Fason, Malin ja Algerian kulki koko ajan joitakin satoja kilometrejä syysmuuton reitin länsipuolella (kuva 8).
Suurimmillaan reittien välinen etäisyys oli yli
tuhat kilometriä.
Seija saapui Tunisian rannikon tuntumaan
yhdeksän vuorokautta kestäneen matkan jälkeen. Seija oli satelliitin mukaan 10.4. kello
3.26 (GMT) vielä yöpymispaikallaan, mutta
kello 5.39 se oli jo lähtenyt ylittämään Välimerta Bizerten länsipuolella. Seija lensi jokseenkin keskeltä yli Tyrrhenanmeren ja saapui
kello 14.53 Italian rannikolle 9 tunnin 14 minuutin ja 515 kilometrin pituisen lentomatkan jälkeen. Rannikolle saavuttuaan Seija jatkoi lentoaan vielä kolme tuntia ja 102 kilometriä ja asettui yöpymään Abbruzzon maakuntaan. Sieltä matka jatkui yli Adrianmeren
Kroatian rannikolle, josta edelleen halki Unkarin ja Slovakian Puolaan.
Seija pysähtyi yli kahdeksi viikoksi (15.4.–
1.5.) täydentämään energiavarastojaan ItäPuolaan alueelle, jossa näyttää olevan useita pieniä kala-altaita, joilla aiemmin laillisesti
ja vielä nytkin laittomasti on suhtauduttu vihamielisesti sääksien aiheuttamaan verotukseen. Seija kuitenkin selvisi hengissä tankkaustauostaan ja jatkoi halki Puolan Liettuan ja Valko-Venäjän rajaseudulle ja edelleen
Latviaan, jossa se pysähtyi yli vuorokaudeksi
alueelle, jossa ei näyttänyt olevan minkäänlaisia kalastuspaikkoja. Vierailiko Seija kenties
latvialaisella sääksireviirillä?
Lähdettyään 4.5. liikkeelle Latvian ja Viron rajan tuntumasta Seija lensi suoraviivaisesti halki Viron ja saman tien yli Suomenlahden Pellingin saaristoon. Kesti kuitenkin vielä
kuusi vuorokautta ennen kuin Seija laskeutui
10.5. kello 19.14 ensimmäisen kerran pesälleen Utsjoella.
Seijan syys- ja kevätmuuton reitit kohtasivat toisensa vain Slovakiassa, Puolassa ja
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Suomen pohjoispuoliskossa. Muulloin Seijan
keväinen reitti kulki syksyn reitin länsipuo
lella.
Seijan syys- ja kevätmuutto kestivät yhtä
kauan eli 42 vuorokautta. Syksyllä lentomatkan kokonaispituudeksi rekisteröitiin 9599
km ja keväällä 9717 km. Keskimääräinen
lentomatka oli syksyllä 228 km/d ja keväällä
231 km/d.

Utsjoen sääksiperheen Tero-koiras
sekoili Arabian niemimaalla
Teron ja Seijan Agle-poikanen aloitti muuttonsa kohti etelää 12.9. Viimeinen paikannus
Aglesta saatiin Urho Kekkosen kansallispuiston ilmatilasta kolme ja puoli tuntia lähdön
jälkeen. On täysin epäselvää, jäikö Agle jonkin pedon – ihminen mukaan luettuna – saaliiksi vai rikkoutuiko lähetin. Ehkä Agle tavataan pesivänä Suomessa muutaman vuoden
kuluttua?
Syysmuutto 2014. Tero aloitti muuttonsa
18.9., kuusi vuorokautta Aglen lähdön jälkeen
(kuva 8). Tero otti suunnan kohti eteläkaakkoa,
mikä vei Teron suomalaisille sääksille harvinaiselle itäiselle reitille, joka kulki halki LuoteisVenäjän Vienanmeren eteläpään kautta Äänisjärven ja Moskovan itäpuolitse Kaukasukselle
Georgiaan, jonka Tero ylitti 9.–10.10.
Tero saapui 11.10. aivan Turkin ja Armenian rajalla olevan Akhurian/Arpacay-tekojärven ympäristöön, jossa se keräsi kaksi
viikkoa voimavaroja autiomaan ylitystä varten. Teron reitti halki Arabian niemimaan oli
hyvin kummallinen. Tero lähti 24.10. jatkamaan tankkauspaikaltaan halki itäisen Turkin
ja Irakin melko suoraan kohti etelää, mutta
pian ylitettyään Saudi-Arabian rajan se alkoi
kaartaa kohti itää (ks. kuva 8). Kun se 31.10.
oli enää 120 km – eli Teron lentokorkeudelta
Harri Koskinen lähettää Utsjoella satelliittilähettimellä varustetun
Tero-sääksen luomaan positiivista
luontokuvaa ja yhteisyyttä maailman koululaisille. Tero Niskanen

katsottuna luultavasti näköetäisyyden – päässä Persianlahden rannikosta, se teki yllättäen
90 asteen suunnanmuutoksen ja lähti hyvin
määrätietoisesti kohti etelälounasta ja myöhemmin lounasta ja saapui vihdoin 7.11. Punaisenmeren rannikolle Jemeniin ja pääsi vihdoin kalastamaan.
Seuraavan päivän (8.11.) aikana Tero jatkoi matkaansa 236 km – mutta koko ajan
sisämaassa. Sen jälkeen Tero käyttäytyi jälleen koko päivän (9.11.) hyvin omituisesti. Se poukkoili 207 km edestakaisin ilman
päämäärää noin 400 km² laajuisella alueella ja pysähtyi lopulta iltapäivällä aavikolle.
Seuraavana aamuna (10.11.) Tero oli kuitenkin jälleen ”järjissään” ja ylitti aamupäivällä Kyynelten portin eli Punaisenmeren eteläpään kapeikon ja siirtyi Jemenistä Eritrean
etelänurkalla sijaitsevaan Assabin saaristoon.
Myöhemmin tehtävät tarkat sääanalyysit toivottavasti paljastavat, mistä johtuivat Teron
”sekoilut” autiomaassa, jonka ylittäminen
mahdollisimman edullistakin reittiä on aina
vaarallista (Strandberg ym. 2009).
Tero viihtyi Assabin alueella 19.11. saakka, jolloin se lähti jatkamaan muuttoaan. Lennettyään yli Djiboutin, Etiopian ja Somalian
etelänurkan Tero saapui 24.11. talvehtimispaikalleen Keniaan, Intian valtameren äärellä
sijaitsevaan Kiungan meripuistoon.
Kevätmuutto 2015. Nykytekniikan pohjalta voidaan sanoa, että Tero aloitti paluun kohti Pohjolaa 31.3. kello 7.13.46 (GMT). Teron
reitti seurasi Punaisellemerelle saakka varsin
tarkasti syksyn reittiä. Keväällä Tero kuitenkin
ylitti Punaisenmeren 170 km pohjoisempaa
kuin syksyllä ja lähti sen jälkeen lentämään
melko suoraviivaisesti poikki Arabian niemimaan ja kohti Kaukasusta, jonka Tero ylitti
17.4. noin 200 km idempää kuin syksyllä.

Kuva 8. Utsjoella kesällä 2014 GPS/GSMlähettimillä varustetun sääksipariskunnan
muuttoreitit (= GPS-paikannukset) pesimäpaikalta (punainen ympyrä) talvehtimispaikoille Keniassa ja Norsunluurannikolla (siniset neliöt). Tero-koiraan reitti syksyllä 2014
on merkitty tumman sinisillä kolmioilla (n =
12 838) ja keväällä 2015 tumman punaisilla
kolmioilla (n = 10 229). Seija-naaraan vastaavat reitit on merkitty vaalean sinisillä (n
= 9 348) ja vaalean punaisilla (n = 10 427)
symboleilla.
Fig. 8. Migration routes of a breeding pair of
the Osprey equipped with GPS/GSM transmitters in Utsjoki, northernmost Finland (red
circle) to the wintering areas in Kenia and
The Ivory Coast (blue squares). The route of
“Tero”, the male in the autumn 2014 is indicated by dark blue triangles (n = 12,838)
and in the spring 2015 by dark red triangles (n = 10,229), The corresponding routes
of “Seija”, the female are indicated by light
blue (n = 9,348) and light red (n = 10,427)
symbols.
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jatkoi Puolan ja Slovakian yli Unkarin Hortobagyyn, jossa se kalasteli 18 vuorokautta eli
17.9. illasta 6.10. aamuun asti.
Unkarin jälkeen Samu lensi neljä 398–
450 km pituista päivämatkaa (6.–9.10.) reitillä Unkari–Bosnia-Herzegovina–Italia–Sisilia–
Tunisia ja ylitti näin Välimeren ”järkevästi” ilman pitkää yömuuttoa yli meren.
Tunisiaan saavuttuaan Samu lähti 11.–
14.10. ylittämään Saharaa, mutta joutui keskeyttämään Saharan ylityksen ja palaamaan
15.–18.10. takaisin tankkaamaan ennen uutta yritystä. Esimerkiksi Jukka-sääkselle kävi samoin syksyllä 2010 (Saurola 2011), ja Helena-sääksi ei edes yrittänyt lähteä ylittämään
Saharaa ennen tankkausta syksyllä 2014 (ks.
edellä).
Samu aloitti uuden yrityksen vasta 11
vuorokauden (19.–29.10.) tankkaustauon jälkeen. Se lensi Pohjois-Algeriassa sijaitsevalta
Oued Cherf -tekojärveltä 10 vuorokaudessa

Samu-satelliittisääksi rengastaja Jouko Kivelän lähtösyleilyssä. Hannu Pihlasalo
Pian Rostovin jälkeen Teron kevätreitti
leikkasi syysreitin ja kulki kotipesälle saakka
syksyn reitin länsipuolella (kuva 8). Reittien
välinen etäisyys oli keskimäärin noin 300 km,
mutta esimerkiksi Moskovan leveysasteella
410 kilometriä.
Tero eteni verkalleen paluuperiä ja koukeroita tehden halki Venäjän. Pisin tankkauspysähdys oli runsaan viikon pituinen jakso (25.4.–2.5.) Pavlovskin kaakkoispuolella
Voronezh’in alueen eteläosassa. Teron kevätmuuton pisin päivämatka oli 585 km, joka toi
Teron 7.5. Tverin alueelta Laatokan koillisrannalle. Tero ylitti Suomen rajan saapuessaan
8.5. Pohjois-Karjalaan, jossa yöpaikka löytyi
Pielisen länsirannalta. Tero saapui 13.5. pesälleen, jossa Seija oli jo odotellut pari päivää.
Edellä on jo mainittu, että Teron syysmuutto kesti 63 vuorokautta ja että lentomatkaa rekisteröitiin kaikkiaan 10636 km. Keskimäärin

26

LINNUT-VUOSIKIRJA 2014

Tero lensi 204 km/d. Kevään vastaavat vertailuluvut olivat 44 vuorokautta, 10255 km ja
233 km/d.

Eurajokisen Samu-koiraan Saharan ylitys
onnistui vasta toisella yrityksellä
Raimo Uusitalo on seurannut ja kommentoinut satakuntalaisen Samu-sääksen muuttoa
Luonnontieteellisen keskusmuseon kotisivuilla. Uusitalon kommentteja on käytetty tässä
osittain lähteenä.
Syysmuutto 2014. Samu aloitti syysmuuttonsa reippaasti. Se lähti liikkeelle Luvian saaristosta 10.9. noin kello 3.30 (GMT) ja lensi
Selkämeren rantaviivaa viistäen Kökarin itäpuolelta suoraan avoimelle Itämerelle, josta
se kaarsi noin kello 17.15 Liepajan eteläpuolella Latvian rannikolle ja asettui yöksi Liettuan rajan tuntumaan (kuva 9). Samu lensi heti
avauspäivänä noin 14 tunnin aikana 581 km
eli keskimäärin noin 41 km/h. Baltiasta Samu

Kuva 9. Kesällä 2014 Hyrynsalmella ja Eurajoella GPS/GSM-lähettimillä varustettujen
Jaska- ja Samu-sääksikoiraiden muuttoreitti
(= GPS-paikannukset) pesimäpaikoilta (punaiset ympyrät) talvehtimispaikoilleen Gabonissa ja Nigeriassa (siniset neliöt). Jaska-koiraan reitti syksyllä 2014 on merkitty tumman
sinisillä kolmioilla (n = 651) ja keväällä 2015
tumman punaisilla kolmioilla (n = 1 586).
Samu-koiraan vastaavat reitit on merkitty
vaalean sinisillä (n = 696) ja vaalean punaisilla (n = 225) symboleilla.
Fig. 9. Migration routes of the Osprey males
Jaska, breeding in Hyrynsalmi, central Finland (dark red circle) and Samu breeding in
Eurajoki, southwestern Finland (light red circle) equipped with GPS/GSM transmitters
to the wintering areas in Gabon and Nigeria (blue squares). The route of “Jaska”, in
the autumn 2014 is indicated by dark blue
triangles (n = 651) and in the spring 2015
by dark red triangles (n = 1,586), The corresponding routes of “Samu” are indicated by
light blue (n = 696) and light red (n = 225)
symbols.
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(30.10.–9.11.) Nigeriaan Niger-joen sivujoen
Kadunan varrella sijaitsevalle talvehtimispaikalleen.
Kevätmuutto 2015. Samu aloitti kevätmuuton Kaduna-joelta 3.4. Kevätreitti halki
Nigerian, Nigerin ja Algerian kulki alkuun
jopa 460 km syysreitin itäpuolella, mutta siirtyi Algerian pohjoisosassa syysreitin länsipuolelle. Samu aloitti Välimeren ylityksen paikasta, joka sijaitsee 455 km länsiluoteeseen
syysmuuton rantautumispaikasta. Samu lähti
ylittämään Välimerta 10.4. noin kello 12.00
(GMT). Lennettyään Sardinian länsipuolitse kulkenutta reittiä 609 km Samu pysähtyi
yöpymään Korsikan lounaisnokkaan 11.4.
noin kello 1. Ennen lähtöään merelle Samu
oli 10.4. aikana jo lentänyt 582 km. Koska
Samusta on otettu paikannuksia vain kuuden
tunnin välein ja Samun lähettimen keräämän
tiedon perusteella ei tiedetä, milloin lintu on
ollut lennossa. on vaikeata päätellä, olisiko
Samu ollut yhtäjaksoisesti lennossa vieläkin
kauemmin.
Korsikalta Samu jatkoi Pohjois-Italian ja
Slovenian kautta Unkarin Hortobagyyn täsmälleen samalle alueelle, jossa se tankkasi
syysmuuton aikana. Nyt tankkaus kesti viikon
(13.–20.4.), jonka jälkeen Samu lähti rivakasti
kohti pohjoista. Samu palasi pesälleen 24.4.
Samun syysmuutto kesti kaikkiaan 61 vuorokautta. Lentomatkaa rekisteröitiin kaikkine
paluuperineen ja kalastuslentoineen kaikkiaan 8589 km, joten keskimäärin Samu oli
syksyllä lennossa 141 km/d. Samun kevätmuuttoon kului vain 22 vuorokautta. Lentomatkaa rekisteröitiin 6886 km, joten keskimäärin Samu oli keväällä lennossa 313 km/d.

Jaska-koiras Hyrynsalmelta
talveksi Gaboniin
Vesa Hyyryläinen on laatinut Luonnontieteellisen keskusmuseon sivuille hyrynsalmelaisen
Jaska sääksen muuttoa käsittelevät kommentit, joita myös tässä on käytetty osittain lähteenä.
Syysmuutto 2014. Jaska aloitti syysmuuton
13.9. ja ylitti seuraavana päivänä Suomenlahden lentämällä Kotkan saaristosta Suursaaren
länsipuolitse Viron rannikolle (kuva 9).
Jaskan muutto Euroopan poikki kohti etelää kulki seuraavaa reittiä noudattaen: Baltia,
Valko-Venäjä, Ukraina, Romania, Bulgaria ja
läntisin Turkki. Länsi-Ukrainassa pitämäänsä
kahden viikon pituista (20.9.–3.10) tankkaustaukoa lukuun ottamatta Jaska eteni muutamia satoja kilometriä vuorokaudessa.
Jaska lähti Välimeren ylitykseen 7.10. aamulla ennen kello 06 (GMT) Egeanmeren itärannalla sijaitsevalta Chioksen saarelta. Jaskan reitti kulki suoraan yli Kreetan saaren Libyaan aivan Egyptin rajan tuntumaan. Jaska
saavutti Libyan rannikon 8.10. hieman ennen
kello 3, joten noin 760 km merimatkaan kului noin 21 tuntia. Keskimääräinen nopeus oli
noin 36 km/h, joten ilmeisesti tuuli ei matkantekoa hyödyttänyt eikä haitannut.
Maihin tultuaan Jaska lepäsi hetken ja
lähti sitten jatkamaan muuttoaan halki Libyan autiomaan. Lähettimen vajaatoiminnan
vuoksi paikannuksiin tuli viiden vuorokauden
katkos (9.–14.10,), joka näkyy kuvassa 9 vii-

vana, jonka päältä symbolit puuttuvat. Kun
lähetin jälleen heräsi, Jaska oli ehtinyt Tšadin
kaakkoisosaan, josta matka jatkui Kamerunin
ja Päiväntasaajan Guinean halki Gaboniin
Gabon-joen suistoalueelle.
Kevätmuutto 2015. Jaska aloitti Päiväntasaajan Guinean ja Kamerunin yli kohti koillista suuntautuneen kevätmuuttonsa 6.4. Saavuttuaan Tšadiin samalle alueelle, jossa lähetin syysmuutolla heräsi henkiin, Jaska teki yllättäen 90 asteen suunnanmuutoksen ja lensi
Nigerin halki Libyan ja Algerian rajalle, jota
seuraten edelleen Libyan rannikolle. Syys- ja
kevätmuuton reittien välinen etäisyys oli suurimmillaan lähes 1400 km.
Jaska lähti ylittämään Välimerta 24.4.
noin kello 5.00 Libyan rannikolta, noin 65
km itään Tunisian rajalta. Jaska saavutti Sisilian kaakkoisrannikon noin kello 14.30 Maltan
itäpuolelta kaartaneen 531 km pituisen merimatkan jälkeen. Jaska eteni merellä keskimäärin 56 km:n tuntinopeudella eli kohtalaisessa myötätuulessa. Tämän jälkeen Jaskankin
reitti eteni yli itäisen Sisilian, Messinan salmen ja Calabrian, jotka kaikki olivat aiemmin
petolinnuille vaarallisia alueita.
Italiasta Jaska suuntasi kohti koillista. Ensin
yli Adrianmeren Albaniaan, josta Makedonian yli ja Serbian ja Bulgarian rajaa seuraten
Romaniaan, jonka koillisnurkassa kevään ja
syksyn reitit leikkasivat toisensa, Kevätreitti jatkui syysreitin itäpuolella yli Moldovan,
Ukrainan ja itäisen Valko-Venäjän Venäjälle
Pihkovaan, josta Laatokan itäpuolitse Kainuuseen ja Hyrynsalmelle. Jaska palasi pesälleen
12.5. aamulla.
Jaskan syysmuutto Hyrynsalmelta Gaboniin kesti kaikkiaan 52 vuorokautta ja lentomatkaa rekisteröityi kaikkiaan 8131 km, joten
keskimäärin Jaska lensi vähintään 156 km/d.
Jaskan kevätmuutto kesti vain 37 vuorokautta, vaikka lentomatkaa rekisteröityi 9579 km.
Tästä syystä keskimääräinen nopeus 258
km/d oli paljon suurempi kuin syksyllä.

Mitä uutta kaukoseurannalla saavutettiin vuonna 2014?
Lähettimen kantaminen selässä aiheuttaa
aina jonkin tason lisärasitteen seurattavalle
yksilöille, mistä syystä satelliittiseurantaan
ryhdyttäessä tavoitteena on oltava saada
uutta tietoa lintujen tutkimuksen ja suojelun käyttöön. Satelliittiseurantaan ei mielestäni oikeuta esimerkiksi se, että yksilöiden muuton seuranta verkossa on suurelle
yleisölle viihdettä, joka samalla kiillottaa
jonkin yrityksen julkisuuskuvaa.
Sääksisäätiön kulttuurirahastolle osoittaman apurahahakemuksen keskeisenä
perusteluna oli Suomen osallistuminen
kansainväliseen koululaisprojektiin, jonka
tavoitteena on laajalti edistää sääksen ja
myös muun luonnon suojelua ja josta kerron hieman lisää seuraavassa osiossa (ks.
Saurola 2013 ja 2014). Suomen sääksien
panos kansainvälisessä projektissa on ollut
erittäin merkittävä. Toivottavasti jatkossa
mukaan liittyy myös enemmän suomalaisia kouluja ja koululaisia!
Mitä uutta uudet lähettimet kertoivat
sääksen biologiasta? Uusien, erityisesti
Microwaven GPS/GSM lähettimien tärkein
tutkimuksellinen anti on, että niiden avulla
sääksen elämästä saadaan ”millintarkkaa”
tietoa, joka tarjoaa mahdollisuuden kokonaan uudenlaisten analyysien tekemisen
esimerkiksi hetkellisen säätilan ja muiden
ympäristötekijöiden vaikutuksesta sääksen
muuttoon, saalistukseen jne. Havainnollistaakseni nykyisen tiedon tarkkuustasoa
olen edellä muuttoreittejä kuvatessani ilmaissut joitakin kellonaikoja minuutin tai
jopa sekunnin tarkkuudella.

Tero-sääksen yksilötunnukset paljastavat sen identiteetin kaikkialla maailmassa. Värirengas mahdollistaa tunnistuksen myös digikuvauksen tai kaukoputkitähystyksen avulla.
Tero Niskanen.
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Tässä yhteydessä on voitu raapaista vain
kertyneen aineistomassan pintaa; tarkemmat analyysit ovat vasta edessä. Edellä esitetyt syys- ja kevätmuuton reittejä kuvaavat
kartat ja muuton etenemisestä kertovat aikataulut vahvistavat jo aiemmin muodostunutta kuvaa sääksen muuttoon liittyvistä vaaroista ja muuttosuorituksen suuresta
vaihtelusta eri yksilöiden, vuosien ja vuodenaikojen välillä.

Maailman sääksiviikon (WOW)
animaatio Suomen, Britannian ja
USA:n sääksien muutosta
Edellisissä sääksiraporteissa (Saurola 2013
ja 2014) olen kertonut World Osprey Week
(WOW) –projektista, jonka tavoitteena on
koota verkkosivujen avulla eri maiden koululaiset seuraamaan eri puolilla maailmaa
satelliittiseurantaan valjastettujen sääksien
muuttoa. Keväällä 2015 projektin vetäjä
englantilainen Tim Mackrill oli kehittänyt
Rutland Watersin verkkosivuille hauskan
interaktiivisen animaation, jonka avulla voi
seurata renkolaisten Ilpon ja Helenan, utsjokisten Teron ja Seijan, kahden brittiläisen
sekä kolmen amerikkalaisen sääksen syksyistä ja keväistä ”kilpalentoa” pesimäalueelta talvehtimisalueelle ja takaisin.
Linkki animaatiosivulle on http://www.
ospreys.org.uk/wow-interactive-schoolsmap/. Animaatio on interaktiivinen eli katsoja voi ”lennossa” muuttaa kartan mittakaavaa sekä pysäyttää muuton jonkin kartalla juoksevan päivämäärän kohdalle sekä

Pirskottaa kuin pisarat sääksen selästä. Juhani Koivu

edetä sen jälkeen päivä tai viikko kerrallaan eteenpäin tai taaksepäin.
Animaatio alkaa 12.8., jolloin renkolainen Helena aloittaa syysmuuttonsa. Vähitellen myös muut yksilöt lähtevät liikkeelle
ja saavuttavat talvehtimispaikkansa, jonka
jälkeen niiden symbolit sammuvat. Talvikuukausina kartalla ei tapahdu mitään,
mutta maaliskuun 9. ensimmäinen amerikkalainen sääksi lähtee liikkeelle ja muut
seuraavat vähitellen perässä. Aprillipäivänä
(kuva10) kaikki yhdeksän muuttajaa ovat
yhtaikaa näkyvissä. Naapurisivuilta löy-

tyy lisää tietoa projektissa mukana olevista
kouluista, sääksiyksilöistä jne. Animaatiota
kannattaa aikuistenkin käydä katsomassa.
Ei minun kouluaikanani tuollaista ollut tarjolla!

Tietopaketti sääksestä
Vuonna 2014 ilmestyi pitkään tekeillä ollut
Journal of Raptor Research -julkaisusarjan
erikoisnumero, johon oli koottu toistakymmentä artikkelia sääksestä. Bierregaard ym.
(2014a) laatiman koosteen lisäksi mukana
on muun muassa yksityiskohtainen artikkeli Pohjois-Amerikan itärannikon sääksikannan elpymisestä vuosina 1970–2013 (Bierregaard ym. 2014b), satelliittiseurannan
tuloksiin perustuva yhteenveto aikuisten
amerikkalaisten sääksien kevätmuutosta
(Martell ym. 2014) ja talvehtimisekologiasta (Wasburn ym. 2014), sääksen ja ihmisen välisistä ristiriitatilanteista (Washburn
2014) ja sääksen roolista luonnonsuojelukasvatuksessa (Cushing & Washburn
2014). Eurooppalaista näkökulmaa edustaa
Daniel Schmidt-Rothmundin, Roy Denniksen ja allekirjoittaneen yhteistyönä laatima
artikkeli Länsi-Palearktisen alueen sääksikantojen koosta ja viimeaikaisesta kehityksestä (Schmidt-Rothmund ym. 2014).

Eteläisen Euroopan sääksikannan
elvytys jatkui
Kuva 10. Kuvankaappaus World Osprey Week (WOW) -koululaisprojektissa mukana olevien
sääksien muuttoa kuvaavasta animaatiosta. Tilanne 1.4.2015, jolloin kaikkien yhdeksän seurannassa olevan sääksen sijainnit näkyvät yhtaikaa kartalla. www.ospreys.org.uk/wow-interactiveschools-map/
Fig. 10. Image capture of the animation demonstrating the migration of nine Ospreys included
in the World Osprey Week (WOW)-project; locations on the 1st of April 2015 of three Ospreys
from the USA, two from the United Kingdom and four from Finland are shown. www.ospreys.
org.uk/wow-interactive-schools-map/
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Portugali
Portugalin sääksikannan elvytysohjelma
jatkui suunnitelman mukaisesti vuonna
2014. Kuusi suomalaista ja viisi ruotsalaista sääksenpoikasta siirrettiin noin viiden–
kuuden viikon ikäisinä Keski-Portugalisssa
sijaitsevan vapautusalueen kasvatushäkkei-

Uhanalaiset lajit

hin, joista ne vapautettiin 20–22 vuorokauden ikäisinä. Kaksi yksilöä poistui alueelta
jo neljän vuorokauden kuluttua. Muut sen
sijaan viipyivät alueella 32–52 vuorokautta ja kävivät säännöllisesti syömässä ruokailupesiin tarjottua kalaa ennen lähtöään
muuttamaan. Yksi suomalainen siirrokas
kuoli lentopoikasvaiheessa törmättyään
lammasaitaan (Palma ym. 2014).
Suomalaiset siirrokkaat kerättiin Forssassa, Hauholla, Lopella, Luopioisissa ja Pälkäneellä sijainneista pesistä. Poikasten keruun toteuttivat tehokkaasti Harri Koskisen
ja Tero Niskasen muodostama eteläinen
ryhmä ja Andreia Diazin ja allekirjoittaneen muodostama pohjoinen ryhmä. Poikaset viettivät yön Markku Alangon lintuhoitolassa Valkeakoskella ennen lentokuljetusta Portugaliin.
Syksyllä 2014 projektin ohjausryhmän
jäsenet Roy Dennis, Björn Helander, Peter Hällström ja allekirjoittanut tekivät tarkastuskäynnin vapautusalueelle ja totesivat
projektin edistyvän suunnitellulla tavalla.
Vierailun aikana ohjausryhmä kävi tutustumassa myös Portugalin lounaisrannikolla sijainneisiin sääksen historiallisiin pesäpaikkoihin, joista useimmille kattohaikarat
olivat asettuneet sääksien häviämisen jälkeen. Yhden tällaisen pesän reunakehikko
vaikutti paremminkin sääksen kuin kattohaikaran kyhäämältä. Havainto osoittautui
oikeaksi, sillä keväällä 2015 pesällä havaittiin sääksipari, joka onnistui pesinnässään
ainakin poikasten kuoriutumiseen saakka (Luis Palma suullinen tieto). Sääksi on
palannut Portugalin pesimälinnustoon 17
vuoden tauon jälkeen!

Andalusia, Baskimaa ja Italia
Andalusian siirtoistutukset lopetettiin kesällä 2013. Projektin johtajalta Eva Casadolta
saamani ilmoituksen mukaan kesällä 2015
Andalusiassa todettiin 15 sääksen munapesää ja lisäksi kuusi asuttua reviiriä.
Vuonna 2013 alkanut Baskimaan siirtoistutusprojekti jatkui kesällä 2014, jolloin 11 sääksenpoikasta siirrettiin Skotlannista vapautusalueen kasvatushäkkeihin
(Galarza 2014). Poikasista yksi menehtyi
kasvatusvaiheessa, yksi kuoli sähköiskuun
Espanjassa ja yksi jäi ilmeisesti huuhkajan
saaliiksi, myöskin Espanjassa.
Italian sääksiprojektin johtajalta Andrea
Sforzilta saamani viestin mukaan Toscanassa
sijaitsevan Maremman luonnonpuistossa pesivien sääksiparien määrä oli keväällä 2015
jo kolme. Maremman projekti toteutettiin
siirtämällä poikasia Korsikalta Maremmaan.
Sääksen siirtoistutusprojekteja on ollut
lisäksi suunnitteilla ainakin Sveitsissä ja
Kataloniassa.

Kiitokset

Kirjallisuus

Sääksien rengastajat eivät luovuta! Suomen
sääksikannan seurantaa on jo jatkunut 44 vuotta eikä rengastajien into ole hiipunut! Upeata
ja kansainvälisesti ainutlaatuista! Seuranta-aineiston tallentumista museon tietokantaan on
valvonut Juha Honkala. Sääksitietokantaa ovat
puolestaan vuosien saatossa kehittäneet Visa
Rauste, Heikki Lokki, Jan Lindström ja Esko Piirainen kumppaneineen. Sääksisäätiön asiamies
Juhani Koivu on monipuolisesti panostanut elämänsä sääkselle. Hän on paitsi Sääksisäätiön
ja Pohtiolammen Sääksikeskuksen henki ja elämä, uuttera tekopesien rakentaja ja pesintöjen
tarkastaja, myös taitava resurssien hankkija esimerkiksi satelliittiseurantaan, josta viimeisimpänä esimerkkinä on Suomen kulttuurirahaston
myöntämä apuraha, jonka tuella on rahoitettu
kuuden uuden sääksen seuranta vuodesta 2014
alkaen. Rengastaja Harri Koskinen on maastotöissä Koivun tehokas aisapari. Lapin satelliittisääksien valjastukseen osallistuivat Koskisen
lisäksi sääksisäätiön puheenjohtaja Ilmari Häkkinen, Tero Niskanen, Joona Koskinen, Atte
Laaka ja Seppo Vepsä. Raimo Uusitalo organisoi Samu sääksen satelliittiseurannan pyyntiapunaan rengastaja Jouko Kivelä ja antoi allekirjoittaneelle luvan käyttää Samusta saatua aineistoa sääksitutkimuksissani. Vastaavasti Vesa
Hyyryläinen organisoi Kainuun Jaska- ja Onerva-sääksen satelliittiseurannan ja antoi luvan
raportoida tuloksista. Harri Koskinen ja Tero
Niskanen olivat tehokkaasti mukana Portugaliin
siirrettyjen sääksenpoikien keruuoperaatiossa.
Markku Alanko huolehti siirrokkaiden ylläpidosta ja tarjosi aterian niin sääksille kuin sääksikuriireille. Läänineläinlääkäri Hanna Kukkola
hoiti Portugalin viranomaisten vaatiman siirrokkaiden terveystarkastuksen. Satelliittisääksistä
saaduista tuloksista tiedottaminen Luonnontieteellisen Keskusmuseon verkkosivuilla on sujunut kitkattomasti Markus Pihan ja Marina Kurténin panostuksen ansiosta. Olen edelleen voinut jatkaa tutkimustyötäni Luonnontieteellisen
keskusmuseon Rengastustoimiston suojissa ja
resursseita käyttäen. Vuosikirjan toimittaja Kalle Ruokolainen ja taittaja Jyrki Heimonen ovat
suhtautuneet ymmärtäväisesti allekirjoittaneen
aikatauluihin. Kaiken kaikkiaan: yhteistyö on
voimaa! Kiitokset!
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Summary: Finnish Ospreys
(Pandion haliaetus) 2014
■ A nationwide Project Pandion was started
by the Finnish Ringing Centre in 1971. Since
that voluntary bird ringers have inspected annually nearly all known nest sites of the osprey, Pandion haliaetus. in 2013, altogether
1,202 occupied territories were detected and
reported (fig. 1), 942 of them were active (=
eggs were laid) and 856 successful (= large
young were produced); all these three numbers
were among the three highest during the 44year monitoring period.
the overall mean hatching date calculated
from the pooled data of the entire country was
6 June in 2014. Compared to all other 43 years,
the mean hatching date of 2014 was as early as
in 1990, which has been so far the earliest. the
regional variation of hatching dates was only
14 days (fig. 2).
in 2014, the overall productivity was close
to the average of the total period of 44 years:
1.57 large nestlings per occupied territory, 1.98
per active nest and 2.19 per successful nest (fig.
3). in contrast, during the second half of the period, the productivity in 2014 was one of lowest ((fig. 3). Regional variation in productivity in
2014 is shown in fig. 4.
tracking of Finnish ospreys continued during 2014 (see http://www.luomus.fi/en/finnish
satellite-ospreys and Saurola 2014). the osprey
male “Heikki” was fitted with a 30 g solar Mi
crowave GPS-Argos satellite transmitter already
in 2013 in northwestern Lapland. in addition,
altogether nine other ospreys were equipped
with solar-powered GSm/GPS transmitters in
2014. the breeding male “ilpo”, breeding female “Helena” and their female fledgling “Bir
git” of an osprey family breeding in Renko,
southern Finland and the male “tero”, female
“Seija” and their female fledgling “Agle” breed
ing in utsjoki, northernmost Lapland were all
equipped with the transmitters manufactured
by microwave telemetry, the uSA. in contrast,
the male “Samu” breeding in eurajoki, southwestern Finland, and the male “Jaska” and female fledgling “Onerva” breeding in Hyrynsal
mi, northeastern Finland were fitted with trans
mitters manufactured by ecotone, Poland. the
transmitters of Agle and onerva stopped transmitting of unknown reason almost immediately after the beginning of the autumn migration.
the migration routes of the other individuals
are shown in figs 5–9.
The number of GPS fixes produced by Mi
crowave transmitters was incredible. For instance, the autumn migration of tero took in
total 63 days, covered 10,636 km and produced 12,838 fixes, which is on the average
204 fixes/d or 8 fixes/h or one fix per 830 me
tres! During tero’s stay of four months and seven days in his wintering area 38,757 fixes (=
287 fixes/d) were transmitted! The migration
routes in figs 5–9 are, in principle, depicted as
symbols connected with straight lines, but because of the high number of fixes, the routes
are shown as the chains of densely overlapping
symbols. the only problem with the transmitters transmitting the data through GSm network
was the long delay in getting the data, if the
wintering area of the bird was outside the GSm
network coverage. All fixes were stored in the
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memory of the transmitter and later transmitted to the server and sent by e-mail to the researcher. in Africa, large areas of the wintering
grounds of Finnish ospreys are outside of the
range of the GSm network. of four adult ospreys equipped with microwave transmitters
tero wintered in kenia and was all the time
within the range of GSm network. in contrast,
ilpo in Guinea, Seija in the ivory Coast and Helena in nigeria were several months outside the
GSm network. For instance, no information of
Seija was received between 5 october 2014
and 2 April 2015 and the data of the last part of
Seija’s autumn migration 2014 was transmitted
not earlier than 20 April 2015!
migration of each individual (except Agle
and onerva) has been followed on the pages
of the Finnish museum of natural History (see
the link above). Here, in this english summary,
only some short comments on the migration of
different individuals are given. the migration
routes shown in figs 5–9 demonstrate clearly
the large individual variation in migration strategies of Finnish ospreys.
In the autumn 2014, Heikki took first a
more easterly route through Russia and Belarus to Slovakia than one year earlier (fig, 5). Af
ter that Heikki followed his migration corridor
across the Balkans and eastern mediterranean
to egypt, where Heikki had, as one year earlier,
18 days long stopover in Suez area. the last signals of Heikki were received 17 october from
Sudan. most probably Heikki has died, because another male was observed at Heikki’s
nest in the spring 2015.
the Renko family: Helena, the female. Helena started her migration already 12 August
and reached her wintering site in nigeria after 63 days and 9,957 km (fig. 6). After cross
ing the mediterranean from Sicily to tunisia 14
September and mainly during the daylight, Helena had a stopover of 11 days in tunisia. After
that Helena migrated first towards southwest
and then due south and hit the coastal area
of the Gulf of Guinea in togo, from where she
continued due east to the wintering area in nigeria. Helena started the spring migration 16
march and headed due north along the route
about 700 km east of the route in the autumn.
the routes crossed again at the coast of mediterranean and continued during the rest of the
journey relatively close to each other. Helena
crossed the mediterranean from tunisia to malta again mainly in the daylight. Helena arrived
at her nest 14 April. the spring migration took
in total only 31 days and covered 7362 km.
the average total speed in the spring was 237
km/d and in the autumn 158 km/d. Helena had
to wait 11 days before her mate ilpo arrived.
During that period Helena visited several times
neighbouring osprey territories.
the Renko family: ilpo, the male. ilpo started the autumn migration 3 September, four days
after Birgit, Helena’s and ilpo’s offspring (see below). ilpo was heading almost during the entire journey towards southwest and his wintering grounds in Guinea (fig. 6). Ilpo crossed the
mediterranean during the daylight and in three
parts, about 400 km each: toscana – Sardinia –
menorca – Algeria. ilpo’s spring migration started 30 march – two weeks later than his mate
–with a strange western detour in mauretania.
After the detour the autumn and spring routes

Osprey Centre “Pohtiolampi”
– the best place in the world to
film fishing Ospreys. juhani Koivu

located relatively close each other. in spring,
ilpo crossed the mediterranean from Algeria to
the northwestern corner of Sardinia and almost
entirely during the night. ilpo arrived at his nest
in the evening 24 April, 11 days after Helena.
in total, ilpo’s autumn migration took 45 days
and 8645 km; the average total speed was 192
km/d. In spring, the corresponding figures were:
26 days, 8096 km and 311 km/d.
the Renko family: Birgit, the offspring. Birgit
started the autumn migration 30 August. First
Birgit flew towards southwest mainly over the
middle of the Baltic Sea and across the Danish Straits (fig. 7). After passing the island of
Helgoland in the north Sea, Birgit turned to
the mainland and found a stopover site in the
netherlands close to ijsselmeer. Birgit continued her migration after a stopover of one
month and 18 days towards south and arrived
at the mediterranean coast of northern italy 25
october. Birgit started to cross the mediterranean Sea at 14:30 (Gmt) and arrived at the Algerian coast at 13:20 on 26 October after flying a
very strait course of 850 km and 23 hours over
the open sea. During her journey from northern Algeria to northern Senegal across the Sahara Birgit followed first a very straight south
westerly line to the border of mauritania and
Western Sahara, then turned south-southwest
for a while and then back to southwest. Birgit crossed the border of Senegal 7 november,
then circulated around inland and arrived 10
november at the isthmus between the Atlantic
and the Senegal River. the last signals of Birgit
were received 21 november from the isthmus.
the autumn migration of Birgit took in total 73
days and covered 8,443 km with the average
speed of 116 km/d.
the utsjoki family: Seija, the female. Seija and tero are among the very northernmost
breeding ospreys in the world. Seija left the vicinity of her nest and nestlings 21 August. After
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that she circled around eight days in an area
located 20 km south of the nest before starting
the actual autumn migration 29 August (fig. 8).
After flying six days and 980 km through Finland Seija continued via Russia and Belarus to
Poland, where she had a stopover at a fish farm
from 14 to 26 September. Seija crossed the
Mediterranean with a straightforward and perhaps somewhat reckless way typical for Finnish
Ospreys. Seija started from her night roost 27
September at 4:41 (GMT), set out over the Adriatic Sea at 18:35, passed the heel of the Italian
boot at 21:21, flew in the middle of the Mediterranean Sea 200 km east of Malta at 4:56 on
28 September and reached the Libyan coast at
12:40 after flying 1,163 km over the sea. After that Seija continued 503 km inland before
she settled down at 22:46 (28 September) in
the desert. In total, Seija was in flight 42 hours
and flew 2,410 km with an average speed of
56 km/h. Seija continued from the Libyan coast
along a very strait route to her wintering area in
the Ivory Coast, which she reached 9 October.
Seija’s spring migration started 30 March and
ran along a route until the Central Europe a few
hundred or even more than one thousand kilometres west of the autumn route (fig. 8). Seija
crossed 10 April the Mediterranean by flying
515 km in 9 hours 14 minutes from Tunisia
strait across the Tyrrhenian Sea to central Italy.
Seija had a stopover between 15 April and 1st
May at a fishpond area in eastern Poland. Seija
arrived at her nest 10 May. Both the autumn
and spring migration of Seija took 42 days. In
the autumn the total length of the journey was
9599 km and in spring 9717 km. The average
total speed was in the autumn 228 km/d and in
spring 231 km/d.
The Utsjoki family: Tero, the male. Tero
started the autumn migration 18 September, six
days after Tero’s and Seija’s offspring had left.
Tero’s route ran towards south-southeast and

crossed the Caucasus 9–10 October. After a
stopover of two weeks in Turkey, Tero crossed
the Arabian Desert along a very strange route
(fig. 8). Tero crossed the Gate of Tears, the south
end of the Red Sea 10 November and stayed in
the Assab archipelago until 19 November. Tero
arrived at his wintering grounds in Kenia 24
November. Spring migration started 31 March
and in the beginning along the route Tero arrived in the autumn. In spring Tero crossed the
Arabian Desert along a strait route and took after the Caucasus a more westerly route across
Russia than in the autumn. From 25 April to
2 May Tero had a stopover in Voronezh, Russia. Tero arrived 13 May at his nest, where his
mate Seija had already been waiting for him for
two days. In total, Tero’s autumn migration took
63 days and 10636 km; the average total speed
was 204 km/d. In spring, the corresponding figures were: 44 days, 10255 km and 233 km/d.
Samu, the male from Eurajoki. Samu started his autumn migration 10 September from
the Finnish west coast and flew along the east
coast of the Baltic Sea and through Poland and
Slovakia to Hungary, where he spent a stopover of 18 days (fig. 9).Samu crossed the Mediterranean 6–10 October in four about 400 km
long steps in daylight and started to cross the
Sahara during 11–14 October but had to return 15–18 October to have an eleven days
long stopover in northern Algeria. Samu arrived 9 November at his wintering area in Nigeria by the river Kaduna, a tributary of Niger.
The spring migration started 3 April and ran in
the beginning some hundreds of kilometres
to the east of the route in the autumn. Samu
crossed the Mediterranean 10 April by flying
609 km from the coast of Algeria to Corsica after flying already 592 km before the sea crossing during the same day. During 13–20 April
Samu had a stopover in Hungary in the same
area as in the autumn. Samu returned at his

nest 24 April. In total, Samu’s autumn migration took 61 days and 8589 km; the average
total speed was 141 km/d. In spring, the corresponding figures were: 22 days, 6886 km and
313 km/d.
Jaska, the male from Hyrynsalmi. Jaska started his autumn migration 13 September and
had during 20 September – 3 October a stopover break in western Ukraine. Jaska crossed the
Mediterranean 7 October by flying 21 hours
and 720 km from the archipelago of Greece to
the coast of Libya close to the border of Egypt
(fig. 9). The route across the Libyan Desert is
not known in detail because of the problems
of the transmitter. Jaska arrived at his wintering
area along the Gabon-river in Gabon. Spring
migration started 6 April towards northeast.
However, in Chad Jaska changed the bearing
90 degrees towards northwest and later towards
north and arrived at the Libyan coast close to
the border of Tunisia. The maximum distance
between the autumn and spring routes was
1,400 km. Jaska crossed the Mediterranean by
flying 9,5 hours and 531 km from Libya to the
southeast coast of Sicily. Autumn and spring
routes crossed in the northeastern corner of
Romania and after that the spring route continued some hundreds of kilometres to the east of
the autumn route. Jaska returned at his nest 12
May. In total, Jaska’s autumn migration took 52
days and 8131 km; the average total speed was
156 km/d. In spring, the corresponding figures
were: 37 days, 9579 km and 258 km/d.
Finland participated in the international
World Osprey Week, WOW -project organized
by Tim Mackrill, Rutland Waters (see http://
www.ospreys.org.uk/world-osprey-week/ and
for the animation see http://www.ospreys.org.
uk/wow-interactive-schools-map/).
In summer 2014, six Osprey nestlings were
translocated from Finland to the Portuguese reintroduction project started in 2011.
LINNUT-VUOSIKIRJA 2014

31

